
 LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS – 2022 
 ENSINO FUNDAMENTAL (Anos Finais) – 6º ANO 

 
 

            
 Português – Panoramas – Língua Portuguesa (Livro e caderno de Atividades)  

 Autores – Cristina Hulle / Angélica Prado 
 Editora – FTD - 1ª edição - 2019 

 

 

 Gramática, Texto, Reflexão e Uso  
 Autores – William Roberto Cereja / Carolina Dias Vianna 
 Editora – Atual - 6ª edição (1ª impressão) 
 

 Teláris – Arte  
Autores – Eliana Pougy/ André Vilela / Mariana Pougy / Ana Carolina Nitto / George Nercessian 
1ª edição – 2019 
Editora - Ática 

 
 

 Bloco de Redação do Colégio Paraíso  
    Editora – Colégio Paraíso - Venda exclusiva na Loja do Colégio    
 
 Matemática – Compreensão e Prática (Livro e caderno de Atividades) 

 Autores – Ênio Silveira e Cláudio Marques 

 Editora – Moderna - 6ª edição – 2019  
 

 Raciocínio Lógico – Volume α (Alfa) (Edição Atualizada) 
 Autor – Artur Ataíde 

  Editora OBRL- 7ª edição – 2021 
 

 Desenho Geométrico - Volume 1 (Livro e Caderno de Atividades) (Edição Atualizada) 
Autores - Giovanni, Giovanni Jr, Tereza Marangoni e Elenice Ogassawara. 

 Editora -  FTD -  2º edição 2021 
               
 Geografia – Araribá Plus Geografia  

 Editora – Moderna 
 5ª edição - 2018 

 
 História – Sociedade e Cidadania  

 Autor – Alfredo Boulos Júnior 
 Editora – FTD 
 4ª edição - 2018 

 
 Ciências – Ciências Naturais: “Aprendendo com o cotidiano” Canto e Canto  

Autores – Eduardo Leite do Canto / Laura  Celloto Canto Leite 
Editora - Moderna - 7ª edição – 2019  

 

 Religião – Bíblia Ave Maria 
 Editora - Ave Maria 

 
 Dicionário – Oxford escolar para estudantes brasileiros de Inglês  
 Autor - Oxford 
 Editora - Oxford 
 
 Minidicionário da Língua Portuguesa  
 Autor – Silveira Bueno   - Editora - FTD 
 

 Inglês  - Pack Bilíngue – Programa Bright Futures –  Coleção 1 (EF2) (MUDOU) 
     Editora – Oxford  
 

 



OBS.: O pack do Programa Bright Futures do Colégio Paraíso possui uma coleção de materiais 
cuidadosamente selecionados pela equipe pedagógica do programa bilíngue. A aquisição desse material 
(composto por livros físicos e a plataforma Online Practice) completo é altamente necessária para que o aluno 
desenvolva a aprendizagem de forma efetiva. 

Vale ressaltar que o pack possui um código que permite acesso à plataforma de atividades Online 
Practice. Neste espaço, o professor acompanhará todos os exercícios referentes às unidades estudadas, 
observará o nível de desempenho de cada aluno e o avaliará constantemente. 

Orientamos que a aquisição desse material seja realizada na Lojinha do Colégio a fim de que se evite 
compra incompleta e/ou incorreta, uma vez que o pack possui um código único e consumível que, uma vez 
cadastrado, não poderá ser utilizado novamente.  

 
 
 Cadernos – 02 para Matemática, 02 para Língua Portuguesa, 01 para Redação (Cadernos 
pequenos de 50 folhas). 

 
 01 fichário e 01 caderno grande de doze matérias para apontamentos.  

 
 01 pasta de catálogo para organizar as tarefas corrigidas. 

 
 

PARADIDÁTICOS – 2022 - ENSINO FUNDAMENTAL (Anos Finais) – 6º ANO 
Projeto Matéria Literária- Par Literatura (Venda exclusiva na Lojinha do Colégio) 

 

   O projeto de Literatura Juvenil do Colégio Paraíso “ Grandes Leitores” é composto pela 
maleta literária, com 05 livros impressos, a plataforma plurall.net que permite o acesso a 
outros diversos títulos em formato digital, além de oportunizar videoconferências com autores e 
especialistas das obras. A finalidade desse projeto é contribuir para a formação de leitores 
competentes e autônomos que se posicionem na sociedade de forma crítica. 
     Através de aulas interdisciplinares, debates, rodas de conversas, visitas a museus, criação de 
book trailer, vlogs...pretende-se estimular a prática de habilidades de leitura e de escrita, 
despertando nos jovens leitores um olhar investigativo, curioso, incentivando, ainda, a pesquisa 
científica sobre os temas presentes nas obras selecionadas.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Início das aulas – 24 de janeiro de 2022. 

 No primeiro dia de aula, o ESTUDANTE deverá ter adquirido todos os livros e apresentar-se com o fardamento 

completo.  

 Os livros podem ser adquiridos no Colégio. 

Obs.: Srs. pais, 

 NÃO ACEITAREMOS ESTUDANTES USANDO LIVRO DO PROFESSOR!  

                 O uso do livro do professor acarreta graves prejuízos à aprendizagem do estudante, podendo levá-lo a se 

acomodar, uma vez que há as respostas e comentários dos exercícios nesses livros.  

                      Contamos com a colaboração dos senhores. 

 
 
 
 
 


